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Festa das Crianças reúne
milhares de trabalhadores(as)

Milhares de trabalhadores (as) juntamente com suas famílias
participaram da grande e tradicional Festa das Crianças na

 Associação Atlética São Paulo, no último dia 19 de outubro.

Diversas atrações e muita diversão
marcaram a Festa!

Todas as crianças foram presente-
adas e a alegria foi contagiante!
Além dos (as) trabalhadores (as) e

colaboradores da Aldeia do Futuro,
estiveram presentes várias autorida-

des e artistas renomados.
Confirma os melhores
momentos da festa:

Festa das Crianças reúne
milhares de trabalhadores(as)



Vivemos dias onde os rumos
de nossa cidade estão sendo
traçados por mais uma eleição
municipal.

Isto nos faz parar para re-
fletir não só em cidadania,
mas em todos os nossos di-
reitos e deveres.

Com o voto estamos exercen-
do nosso direito de expressão.
Mas não podemos esquecer
que nosso dever como trabalha-
dores (as) é garantir através do
nosso sindicato que a voz da
nossa categoria seja ouvida pe-
las autoridades.

Para que isto aconteça, e nos-
sa luta seja vitoriosa, precisamos
agregar cada vez mais compa-
nheiros (as). Esta empreitada só
terá êxito com sua participação!

É você que tem participado e
acompanhado de perto nossas
lutas, pode mais do que ninguém
conscientizar outros (as) traba-
lhadores (as) da necessidade
de sermos unidos em prol de
nossas questões.

Vamos nos mobilizar e fazer
da sindicalização nossa força!

Eunice Cabral
Presidente

SINDICALIZAÇÃO
A FORÇA DE

UMA CATEGORIA
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No último dia
10 de outubro,
uma grande
concent ração
mobilizou milha-
res de trabalha-
dores (as).

Uma cami-
nhada fez parte
das atividades
da Jornada
Mundial pelo Trabalho Decente re-
alizada pela Confederação Sindi-
cal Internacional – CSI que repre-
senta 168 milhões de trabalhado-
res em 155 países.

Centenas de trabalhadores parti-
ciparam da caminhada que teve
como bandeiras de luta: Redução
da Jornada de Carteira Assinada;

VEJA QUAIS FORAM OS
PRINCIPAIS TÓPICOS DESTA CARTA:

Respeito à
Organização
S i n d i c a l ;
Igualdade de
Direitos para
as Mulheres;
Não Discrimi-
nação; Contra
o Trabalho In-
fantil e Escra-
vo; Por uma

Globalização Justa.
Na DRT-SP, os sindicalistas en-

tregaram um documento elabora-
do pelas centrais sindicais com as
reivindicações da jornada ao Se-
cretário de Relações do Trabalho
do MTE, Luiz Antonio de Medei-
ros, e o superintendente xercício
da DRT, Makoto Sato.

· Política de valorização do salário mínimo e a retomada do crescimento econômico

· Solução para os mais de 20 milhões de trabalhadores sem carteira assinada e
mais de 44 milhões sem a proteção da Previdência, o que reforça a necessidade de
uma maior integração entre a fiscalização governamental e a ação sindical.

· Destaque à necessidade do governo brasileiro, que já se pronunciou em defe-
sa da ratificação das Convenções da OIT, a 151 – que garante o direito à negocia-
ção coletiva no serviço público – e a 158 – que coíbe a demissão imotivada, ampliar
o diálogo com a sua base parlamentar a fim de assegurar a sua aprovação.

· Fiscalização mais rigorosa junto as empresas que fazem terceirização.

· Defesa da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, pela ampli-
ação da oferta do primeiro emprego e de qualificação ao jovem, garantia de empre-
go digno com carteira assinada, respeito à organização sindical combate ao traba-
lho infantil e escravo, defesa da Previdência pública e universal, igualdade de direi-
tos entre homens e mulheres e contra a discriminação de gênero, raça, deficiência
física ou orientação sexual. Reivindicamos salário igual para trabalho de igual valor.
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Editorial Paulinho

ALINHAALINHAALINHAALINHAALINHAVVVVVANDOANDOANDOANDOANDO. .. .. .. .. . .....

No próximo dia três de novembro, às 10 horas, acontece uma
nova assembléia na sub-sede do nosso sindicato.

A empresa irá apresentar um plano de metas de pagamen-
tos de PLR retroativos aos anos de 2001 a 2008. O pagamento
deverá ser feito a todos (as) os (as) trabalhadores (as).

A partir do próximo ano a empresa vai implantar o plano de
metas e para isto o nosso sindicato propôs uma eleição para
escolha de uma comissão de negociação. Fique atento

Depois da assembléia de três de novembro estaremos mar-
cando a data para a eleição desta comissão!

Aguardem novidades!

O TEMA DO TEMA DO TEMA DO TEMA DO TEMA DA ASSEMBLÉIA DA ASSEMBLÉIA DA ASSEMBLÉIA DA ASSEMBLÉIA DA ASSEMBLÉIA DAAAAA
M-5 NA SUBM-5 NA SUBM-5 NA SUBM-5 NA SUBM-5 NA SUB-----SEDE  FOI PLRSEDE  FOI PLRSEDE  FOI PLRSEDE  FOI PLRSEDE  FOI PLR

FIQUE DE OLHO NOS SEUS DIREITOS!

Reunião de Segurança e Saúde
Reunião de saúde e segurança 07/11/2008

Sexta-feira das 18h00 ás 19h00;

CURSOS
2ª etapa do curso de qualificação e Requalificação profissional

Com início dia 27/10/2008

Inscrições para o sorteio de ano novo
na Colônia de Férias (Praia Grande)

As inscrições começam no dia 21/10  e
terminam em 18/11 e devem ser feitas na
Secretaria do Sindicato das 09h00 as 18h30. O
Sorteio será dia 19/11 (quarta-feira) na sede do
Sindicato - 2º andar auditório, às 19h00.

Imagem do MêsImagem do Mês

OBS: O SALÁRIO FAMÍLIA SÓ ALCANÇA OS (AS) TRABALHADORES (AS)
QUE SE ENQUADRAM NA CATEGORIA: ENTRANTE E NÃO QUALIFICADO.
Só tem direito ao benefício os filhos de até 14 anos incompletos ou inválido.
Aposentados por invalidez, por idade e os demais aposentados (quando
completarem 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher) também podem
receber este benefício.

CONFIRA A TABELA DO SALÁRIO FAMÍLIA:

                  Remuneração Salário-família/valor

Até R$ 472,43
Acima de R$ 472,44 até R$ 710,08

R$ 24,23
R$ 17,07

Ministério do Trabalho – portaria n° 77 12/03/2008

A mobilização é a melhor
atitude nesta crise econômica

Somos bombardeados diaria-
mente pelas notícias sobre a cri-
se econômica que assola o mun-
do, especialmente os países ri-
cos como os Estados Unidos, o

Japão e a Europa e ficamos nos
perguntando se a crise vai nos

atingir ou não.
Na verdade, ninguém

sabe o tamanho desta
crise e nem o quanto
seremos afetados
por ela.

Nesta hora de in-
certeza, que não é provocada por nós, precisamos fi-
car atentos e manter o bom senso, principalmente no
setor que vocês trabalham que é sensível ao compor-
tamento da economia. No entanto, bom senso não sig-
nifica ficar parado ou impotente.

Vamos fazer a nossa parte, ou seja, manter a organi-
zação e a mobilização nos locais de trabalho porque
juntos somos forte.

O primeiro passo é associar ao sindicato. Um sin-
dicato forte certamente obterá mais vitórias nas ne-
gociações com os patrões.

Um exemplo é o Sindicato das Costureiras. A Eunice
Cabral e os diretores que trabalham com ela sempre
lutaram por melhores condições de trabalho e de salá-
rio tanto nos períodos de crescimento da economia
como nas crises econômicas.

A Força Sindical, entidade que presido, apoiará os
sindicatos e os trabalhadores na luta para manter os
empregos e para buscar melhores salários e mais be-
nefícios para a categoria.

Paulo Pereira da Silva, Paulinho,
Presidente da Força Sindical
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PROPOSTA DE

ADMISSÃO DE ASSOCIADO

Relação de dependentes

Autorização

Autorizo o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco a solicitar o desconto
das mensalidades em folha de pagamento na empresa onde trabalho.

Assinatura do associado

São Paulo, ____/____/____

JÁ FOI ASSOCIADO(A)       SIM  OU      NÃO

Nome: 

Profissão:

End. (res): nº

Fone:    Bairro:   CEP:

Estado Civil:   Data de Nascimento:

RG:    CPF:

Empresa:

End. Comercial:                                                                    nº:

Bairro: Cidade: 

CEP: 

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS: Todo trabalhador pode pas-
sar por  fatalidades, por isso a cláusula 31 é muito importante, e o não cumpri-
mento de qualquer cláusula da Convenção Coletiva  acarretará em multa de
5% ao mês do salário normativo qualificado vigente a época.  Assim, os com-
panheiros (as) devem ficar atentos as seguintes coberturas:

A) De R$ 5.000,00 por morte de titular, por qualquer causa invalidez por
acidente total ou parcial.

B) De R$ 2.500,00 por morte por qualquer causa do cônjuge.
C) De R$ 1.250,00 por morte por qualquer causa, dos filhos de até 21

anos limitado a 4 filhos e de invalidez permanente por doença congênita
caracterizada até 6 meses após o parto.

D) Ocorrendo a morte do empregado os beneficiários receberão 50 Kg
de alimentos.

E) Ocorrendo morte do empregado, por acidente, no exercício da pro-
fissão receberá reembolso de despesas com sepultamento do mesmo, no
valor de até R$ 2.160,00.

F)  Ocorrendo a morte de empregado por qualquer causa, a empresa
receberá indenização de 10% do capital básico vigente a titulo de reembol-
so de despesas, para acerto rescisório.

 Cláusula 31 da nossa Convenção:

ATENÇÃO: A cláusula do seguro de vida está em vigor desde 1 de
agosto de 2006. Informações com Sueli da Costa e Parra Seguradora

tels: (11) 6100 7012 / 6100 7018 / 6100 7019.

CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃO
A sindicalização é a garantia que seus direi-

tos como trabalhador (a) sejam cumpridos e
respeitados.

Conquistas só serão alcançadas com uma
categoria forte e unida; trabalhadores (as) e

sindicato juntos!.
Nossa luta por melhores condições de

trabalho e salário digno só será vitoriosa com
a participação de todos!

Seja um (a) agente (a) multiplicador...
Lembre-se: a cada 10 novos(as) sócios

que você trouxer garante uma diária com um
acompanhante na Colônia de Férias

Praia Grande.
CONTAMOS COM VOCÊ!

Não fique atrás da cortina.
ASSUMA SEU PAPEL !

SINDICALIZE-SE


